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قصة آدم وحواء يف النصوص القرآنية والكتب السماوية
The story of Adam and Eve in Quranic texts and divine books
لبین فرح
ABSTRACT:
The paper discusses the comparison between Adam and Eve story in holy books i.e.,
Quran and Bible, the Holy Quran is the Muslims’ way of life, the Muslims’ practice
the Quran in their daily life. Quran is absolutely miraculous God’s words. Its language is
very beautiful. It includes stories, the stories in Quran are the best stories, the stories
in Quran not the same as previous scriptures. The stories in Quran clarify the stories
in the Old and New Testaments. Adam is one of the interesting stories in Quran, its
narrated in seven suras. Al Baqarah, Al Araf, Al Hijr, Al Isra, Al Kahf, Sa’ad, and
sura Thah. This repetition shows its importance, it also has values for mankind. This
story tells us how angels as pious creatures must respect Adam because he is leaned,
creature. It is clarified in the story education is functional, practical universal continual,
and potential traits of Islam. The research reveals the aspects of the few similarities
between the holy books in presenting the story. As the study reveals that this story is
repeated in Quran in many suras whereas in the Tawra it is mentioned in one place.
Keywords: Divine books, Adam and Eve, Story, teachings.
عندما خلق اهلل آدم علمة التوحيد وبعثه يف أجيال أبنائه األنبياء اآلخر ين ،وبذلك صارت عقيدة التوحيد هي حمل

الرتبية حيث قدر اهلل له اليرى وال يسمع غري احلق واليضل بإغواء الشيطان ،وكانت هذه املعاين تعترب مثابة الرتبية اإلسالمية،
ومبا أن اإلنسان كرمه اهلل وربه الرتبية اإلسالمية وجعله خليفة يف األرض وهذا شرف رفيع يوضح مدى األمهية الكربى

للعملية احلياتية ،وكان األنسان مؤكل لبناء احلضارة اإلنسانية الفكر الرتبوي .قصة خلق آدم رمست لنا البداية والنهاية

ومصري اإلنسان حيث كان من األمهية أن خلق آدم والبشرية كان لغرض الرتبية وتوضح معالم الرتبية األوىل يف قصةي
خلق آدم ومن خالل الدراسة يتضح الفكر اإلسالمي وكيف عاجلت قصة خلق آدم القضية اإلنسانية والسمات الرتبوية اليت وردت
يف القصة وقد قتصرت حدود الدراسة عىل املقارنة خللق آدم يف الكتب السماوية وسرب أغوار اآليات القرآنية وعملية اخللق يف
القرآن والتوراة .لقد تم استخدم املنهج التحليلي الوصفي للمضمون القصة يف إجراء الدراسة لكي حنصل عىل املعلومات من

القصة استنباط املضامني املتعلقة باخللق آدم وحواء يف كال الكتب املقدسة.

معرفة آدام وحواء :

آدم عليه السالم اختلف أهل اللغة عىل سبب تسمية آدم بهذا املسىم حيث الفر يق األول يدعي بأنه مسي آلنه خلق من

أدمة األرض ،1ونرى القرطبي يرجح هذا الرأي حيث يستند عىل رأي سعيد بن جبري قال" :والصحيح أنه مشتق من أديم األرض
84
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قاله سعيد بن جبري" .2الفر يق الثاين قال" :إنه مشتق من السمرة يف لونه ،يقال رجل أمسر اللون من مسرة حيث روى هذا الرأي

جماهد عن ابن عباس .3اما الفر يق الثالث فيقول" :مسي بذلك لكونه من عناصر خمتلفة متفرقة" .4يرجح رأي الفر يق األول
حيث أن آدم مشتق من أدمة األرض كما دلت عليه أحاديث خلق آدم من الرتاب.

أسم آدم عريب لكونه عىل وزن أفعل من اآلدمية أو من األديم.5لكن بعض من العلماء يرجحون بإنه عربي،حيث

يقول الزخمشري يف الكشاف قائالً":إنه فاعل كأزر".6وذكر أمحد عطية اهلل يف قاموسه اإلسالمي قوله":إن آدم كلمة يف اللغتني
العربية واألشورية مبعین إنسان"7لكن األرجح جاء هذااللفظ عندالعرب والعربانني من اللغات السامية فاتفقواعىل األسم.8

أول إنسان تطأ قدمه عىل األرض كان سيدنا آدم عليه السالم ،وذكر القرآن الكريم ذلك يف تسعة نصوص

ك ِلل ْ َم َال ِئ َك ِة إِ ِ ّين َجاع ٌِل
خمتلفة مطولة حول قصة خلق آدام ورفض إبليس للسجود آلدم .فقال تعاىل يف سورة البقرةَ " :وإِ ْذ قَ َال َربُّّ َ
َ
َ
ون".9
ِك َو ُّن َق ّد ُِّس لَ َ ۖ
الد َِم َاء َو َحنْ ُّن ُّن َس ِّب ُّح ِِبَ ْمد َ
ِك ّ
ِيها َو يَ ْسف ُّ
ِيها َمن يُّ ْفسِ ُّد ف َ
ِيف ْاأل َ ْر ِض َخلِي َف ۖ ًة قَا لُّوا أ ََتْ َع ُّل ف َ
ك قَ َال إِ ِ ّين أ ْعلَ ُّم َما َال َت ْعلَ ُّم َ
آدم مشتق من أديم األرض ،لذا مسي بآدام ويقال أيض ًا من األدمة اي السمرة .آلن اهلل أخرب املالئكة بأنه سيكون له خملوق
عىل األرض يسميه آدم ،وستكون له ذرية ختلفه ،هنا استفسرت املالئكة وسالت وكان ذلك ليس لألعرتاض بل قالت

"أَتعل فيها من يفسد فيها ،واملالئكة تعبد اهلل وال تفسد وخترب عىل األرض .وكانت املالئكة تعتقد ذلك جاء يف تفسري عبداهلل

بن عمروا بن عباس "بأنه قبل آدام خلق اهلل اجلن فعاثوا وافسد يف األرض ،فأمر اهلل املالئكة فقتلتهم ورمتهم بالبحار" .10يايت
هنا سؤال كيف عرفت املالئكة بأن األنسان سيقوم بإفساد عىل األرض جند العلماء يردون عىل ذلك من عدة وجوه-:

يروى عن ابن عباس قال :ملا قال اهلل تعاىل إين جاعل يف األرض خليفة "قالوا ما يكون من ذلك اخلليفة قال :ذريته

يفسدون يف األرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعض ًا فقالوا عند ذلك أَتعل فيها من يفسد فيها".
للمالئكة علم الفراسة والنباهة لذا فاهنم استنبطوا بفراستهم إفساده وسفك الدماء.

يقال أهنم عرفوا ذلك من اللوح املحفوظ ألنه حيث أطلع املالئكة عليه من امللكني هاروت وماروث.
يقال بأهنم قاسوا الثقلني ألن اجلن أفسدوا يف األرض وسفكوا الدماء لذا اشركوا اإلنسان مع اجلن.
كل هذه احتماالت واهلل أعلم بالصواب.

مراحل خلق وإسكان آدام وحواء باجلنة يف الكتب السماوية :
آدم وحواء يف القرآن الكريم:

مرحلة اخللق من الطني مرت قبلها مرحلة حيث مرت مدة عىل طينة هذا املخلوق اجلديد فتحولت فيها خبلق اهلل

11
مح ٍا
فصارت مح ًا مسنونا ،ثم جفت فصارت صلصالٍ"  .حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل" :ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من َ َ

صلصال من مح ٍا مسنون ،فإذا
مسنون ،واجلان خلقناه من قبل من نار السموم ،وإذ قال ربك للمالئكة إين خا لق بشراً من
ٍ
ٍ
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين".12وكانت املرحلة األخرية من اخللق نفخ الروح فيه ،روي عن مسلم عن أنس
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أن النبي (ص) قال" :ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن يرتكه ،فجعل إبليس يطيف به و ينظر إليه فلما رآه أجوف

عرف أنه خلق ال يتمالك".13

جاء عن أيب هر يرة من حديث الشفاعة يوم القيامة ،عندما يضيق الناس فيبحثون عن شفيع يشفع هلم عند ربهم،

فينطلقون إىل آدم ،فيقولون يا أدم خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة فسجدوا لك،وأسكنك فسيح

جناته .14من املعروف أن آدم خلق من الطني أي ماء وتراب ،حسبما يروي عن الرتمذي عن أيب موىس أن النبي (ص) قال:
"إن اهلل خلق آدم من قبض ٍة قبضها من مجيع األرض .فجاء بنو آدم عىل قدر األرض منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك،

والسهل واحلزن ،واخلبيث والطيب".15

نفخ الروح يف جسد آدم الذي ا كتمل خلقه وتصو يره من روحه ،أي نفخ فيه من جنس الروح الذي هو خلق عظيم من

خلقه ،فهو ملكه عز وجل وبه تكون املادة حية ِبسب اخلصائص النفسية اليت فطرها عليهاُّ :ث َّم َس َّو ٰى ُّه َو َن َف َخ فِي ِه ِمن ُّّرو ِح ِۦه

16
لس ْم َع َو ْٱأل َبْ َٰص َر َو ْٱأل َ ْفـ َِد َة َقل ً تشك
اس
ون" .وبعد مىض من خلق آدم خلق اهلل حواء قال تعاىل":يَا أَيُّّ َها َّ
َو َج َع َل لَ ُّك ُّم ٱ َّ
الن ُّ
ِيال َّما َ ْ ُُّّر َ
ِريا ونِ َس ًاء وا َّت ُّقوا َّ َ َ
ا َّت ُّقوا َربَّ ُّك ُّم الَّذِي َخل َ َق ُّك ْم ِم ْن َن ْف ٍس ،واح َِدةٍ ،و َخل ََق مِنْ َها َز ْو َج َها وبَ َّ
ون بِ ِه
ث مِنْ ُّه َما ِر َج ًاال َكث ً
اّلل الّذِي َت َس َاءلُّ َ

ِيب".17اجلزء الذي خلقت منه السيدة حواء هو الضلع حيث جاء يف احلديث":إن املرأة
ْ
واأل َ ْر َح َام إِ َّ
ن َّ َ
ان َعلَيْ ُّك ْم َرق ً
اّلل ك َ َ
ون
خلقت من ضلع" ،فقالَ " :خل َ َق ُّكم ّ ِمن َّن ْف ٍٍۢس َٰواح َِد ٍٍۢة ُّث َّم َج َع َل م ِْن َها َز ْو َج َها َوأَن َز َل لَ ُّكم ّ ِم َن ْٱأل َ ْن َٰع ِم َ َٰثنِيَ َة أ َ ْز َٰو ٍۢجٍ َ َْيل ُّ ُّق ُّك ْم ِیف بُّ ُّط ِ
ٰ َ
َ َ تص
ون" .18أي أن اهلل اوجد آدم
ٱملل ْ ُّ ۖ
أ ُّ َّم َٰه ِت ُّك ْم َخل ْ ًقا ّ ِم ٍۢن بَ ْع ِد َخل ٍٍْۢق ِیف ُّظل ُّ َٰم ٍٍۢ
ت َثل َ ٍٍۢ
ٰث َٰذ ِل ُّك ُّم َّ ُّ
ٱّلل َربُّّ ُّك ْم لَ ُّه ْ ُّ
ك َآل إِلَ َه إِ ّال ُّه ۖ َو َفأ ّ ّٰن ُّ ْ َر ُّف َ

من قبضة الرتاب ،ونفخ فيه من روحه ،ثم خلق حواء سكن له ثم أزل اهلل آدم إىل األرض ،أنزل الكتب وأرسل الرسل :هلداية
بين آدم لكي يرجعوا للجنة مرة أخرى".19

السؤال ينشأ هنا من جاء بالطني؟ لقد اختلف العلماء يف ذلك :حيث قالوا :إن إبليس هو الذي جاء بالطني وهذا

القول إلبن عباس وإبن مسعود "وعللوا عىل ذلك بأن إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا ومعناه أنا جئت به فكيف أسجد

له"20يقال أيضا إن ملك املوت هو الذي جاء بالطني مستدلني با لرواية اليت رواها السدي عن أشياخه قائالً" :ملا أراد اهلل أن

َيلق آدم بعث جربيل لألرض ليأتية بطني منه ،فقالت األرض :إين أعوذ باهلل منك أن تنقص مين شيئا وتشينين ،فرجع ولم
يأخذ وقال :يارب إهنا عاذت بك فأعذهتا فبعث مبيكائيل فعاذت منه...فبعث ملك املوت فعاذت منه ،فقال أنا أعوذ باهلل أن

أرجع ولم أنفذ أمره ،فأخذ من وجه األرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد ،وأخذ من تربة محراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج

بنو آدم خمتلفني".21

جند أن العلماء اختلفوا عن املدة اليت قضاها آدم قبل أن ينفخ فيه الروح فنجد القول األول :أربعون سنة :حيث

يقول ابن عباس و ابن اجلوزي يف مرآة الزمان" :إن ذلك أظهر لوجهني :أحدمها :متام اخللق وهلذا لم يبعث نبي ًا إال بعد مىض
أربعني سنة ،الثاين ألنه عليه األفالك بالنجوم السبعة املدبرات أمراً فتستحكم أجزاءه وأكمل خلقه".22
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جند اختالف العلماء يف سجود املالئكة آلدم"هل كان ذلك عىل وجه احلقيقة أم كان آدم أمامهم والسجود هلل".23

قول أكثر الصحابة والتابعني من العلماء يرجحون أن مجيع املالئكة مأمورون بالسجود ،حيث يقول" 24:والراجح أنه من

مجيع املالئكة لقوله تعاىل":فسجد املالئكة كلهم أمجعون".25جند اليوم الذي خلق فيه آدم وهو يوم اجلمعة،و كان وقت

العصر ،فخلق آدم فنجد عن رواية مسلم عن طر يق عبد اهلل األعراج أنه مسع أبا هر يرة قال رسول اهلل" :خري يوم طلعت فيه

الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها".26

اختلف املؤولون يف األمساء اليت علمها آلدم عليه السالم ،حيث قال ابن عباس" :وعلم آدم األمساء كلها" جيتمع

املؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك اهلل بيده وأسجد لك

مالئكته وعلمك أمساء كل شي" .27أقرت املالئكة وقالوا بصوت واحد" :قالوا سبحانك ال علم لنا اإل ما علمتنا" .28كان هذا
اعرتف من املالئكة بعجزهم وأيقنت أن اهلل قادر عىل أن َيلق من الطني األسود مادة تكون أعىل وأشرف مما كانوا

يتصورن .واألمساء اليت شرف اهلل بتعليمها آلدم حسب أقوال العلماء منها أمساء النجوم ،أمساء وما خلق يف األرض ،وهي
حسب قول القتبي ،أمساء اهلل تعاىل حسب قول الرتمذي ،أمساء املالئكة وحسب قول الربيع بن أنس .النحاس يعلق عىل تعلم
آدم األمساء قائال :علمه أمساء األجناس وعرفه منافعها.29

آدم وحواء يف اجلنة :قال تعاىل":وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة" .30وجاء يف احلديث الصحيح" :جيمع اهلل الناس

فيقوم املؤمنون حني تزدلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون :يا أبانا استفتح لنا اجلنة ،فيقول وهل أخرجكم من اجلنة إال

خطيئة أبيكم" .31ذكر القرآن الكريم لفظ حواء عىل أهنا زوجة آدم يف ثالث سورة وهي البقرة ،األعراف ،وطه ،قال تعاىل:
"وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها" 32.وقال تعاىل ":فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك و لزوجك".33

جنة آدم عليه السالم يف السماء السابعة حيث خلق اهلل آدم وزوجه قال تعاىل :اهبطوا منها"،34كان يف السماء السابعة

إىل األوىل أم اإلهباط الثاين فكان من السماء لإلرض" .35كان هذا حسب الفئة اليت تؤمن جنة آدم يف السماء السابعة لكن
الفئة الثانية تؤمن اجلنة كانت جنة اخللد ،36قال تعاىل" :وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو" ،37فيكون القصد أن آدم قد هبط

عال مبكان مرتفع قال تعاىل" :مثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء
من جنة يف األرض ،ويقصد بالزنول هو الزنول من مستوى ٍ

مرضات هلل وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفني" .38القائلني بأهنا جنة املأوی ألن آدم أصابه
العری بعد أن أكل من الشجرة "بدت هلما سوءاهتما" .39فهذا يدل عىل أهنا ليست جنة املأوی .وقوهلم بأن إبليس حقد عىل

آدم لقوله هلم بأن يأكال من شجرة اخللد "إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين" ،40احلقد ال ميكن أن يكون يف اجلنة

لذا فهي ليست جنة اخللد بل جنة املأوی .وجنة اخللد ال يسمح بالدخول إليها إال بعد احلساب فهي دار جزاء ال دار امتحان

حسب قوله تعاىل" :أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر ين".41واختلفت الروايات

عن مكان هبوط آدم عليه السالم باهلند وحواء جبدة فجاء يف طلبها حىت اجتمعا فازدلفت إليه حواء فلذاك مسيت مزدلفة.
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وتعارفا بعرفات فلذلك مسيت عرفات .أسكن اهلل آدم وحواء اجلنة وأباح هلما مجيع أشجارها وثارها إال شجرة هنامها عنها" :

ج َر َة َف َت ُّكو َنا ِم َن َّٰ
ث ِشئْ ُّت َما َو َال َت ْق َربَا َٰه ِذ ِه ٱ َّ
ني " .42سكت القرآن والسنة
ك ْ
ٱجلَنَّ َة َفك ُّ َال ِم ْن َحيْ ُّ
نت َو َز ْو ُّج َ
لش َ
َو يََٰٰٓـَ َاد ُّم ٱ ْسك ُّْن أ َ َ
ٱلظ ِل ِم َ
عن اسم الشجرة ونوعها.

حتدث القرآن الكريم عن خلق حواء من الزوج "وخلق منها زوجها"" ،وجعل منها زوجها" و "ثم جعل منها زوجها"

فسياق اآليات مجيعها تدل عىل أن حواء قد خلقت من آدم عليه السالم.

ذكر خلق حواء يف احلديث الشريف حيث نقل البخاري عن مسرية األشجعي عن ابن حازم عن أيب هر يرة عن النبي قال:

"استوصوا بالنساء خرياً ...فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كسرته ،وإن

تركته لم يزل أعوج ،فاستوصوا بالنساء خرياً".43

أراد ااهلل أن يكرم آدم فأمر املالئكة بالسجود فخرت جباهم واعرتفت عىل قدرة اهلل وعلمه إال إبليس ،حيث

استكرب وأىب وامتنع عن االمتثال ألمر اهلل ،وقد أظهر الشر واحلقد واحلسد ،ألنه أجاب قائالً" :أأسجد ملن خلقت طينا" .44أبت

النفس الشر يرة ومتردت عىل اهلل ورفضت السجود ،وكان ذلك ألنه رفض السجود ألمر اهلل و ليس للسجود لغري اهلل ،فكانت

تلك معصية هلل وكفر باهلل .45جند عبد املعز يقول يف رفض إبليس للسجود" :احلقيقة أن إبليس خمطئ حني فضل النار عىل الطني،
فالطني رمز النماء والبناء ،والنار رمز اهلالك والدمار ،ويف الطني تبذر البذور فتنبت شجرة وتلقي النواة فتخرج خنلة ،أما النار
إذا لم تسيطر عليها أكلت األخضر واليابس".46

حذر اهلل آدم من إبليس وطلب منه عدم امليل لإلغراءاته ووعوده الكاذبة ،حيث أن إبليس عدو آلدم وزوجه و يريد

إخراجهم من اجلنة اليت ينعمون بها ،فإبليس استخدم مجيع الوسائل لينتصر عىل معركته ضد اإلنسان.
توبة آدم

بعد أن أكال من الشجرة املمنوعة ،عاتب اهلل آدم وزوجه عىل ترك وصيته هلما حيث قال" :فقلنا يا آدم إن هذا

عدو لك و لزوجك فال َيرجنكما من اجلنة فتش ىق" .47ألن آدم لم يسمع النصحية ولم ينصت هلا لذا أزله الشيطان ،وأكل من

الشجرة املنهية.

كانت توبة آدم وزوجه هلل من كل كياهنما ،حيث تضرعا هلل ونادا هلل بأمسائه احلسین فجاءهم الرد الذي كان بلسما

شافيا له و لزوجته" ،وعىص آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى" .48بعد التوبة لم يبق للعصيان أي أثر ،وكانت

التوبة لكال الزوجني عىل حد سواء حيث خاطبهما اهلل من قبل للمنع "وال تقربا هذه الشجرة" ،49والتوبة كانت بصيغة اجلمع
"قاال ربنا ظلمنا أنفسنا" ،50البعض يقول لم تذكر املرأة يف آية التوبة "ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى" ،51حلرمة املرأة

وسرتها ،وصون كرامتها ،حيث اكتیف بذكر آدم وحواء كانت تبع ًا له يف احلكم لذا تنطوي التوبة عليها.52
النبوة آلدم:
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حسب دائرة املعارف اإلسالمية "إن آدم كان أول األنبياء والذي أوىح اهلل إليهم كتب ًا ،ومن يوحي إليه ويزنل عليه

الكتب فهو رسول من عند اهلل" .53ويقول الشعراوي" :إن اهلل أنزل املنهج عىل آدم مبجرد نزوله عىل األرض ،وإنه جل جالله
لم يرتك اإلنسان عىل غري هدى منذ اللحظة األوىل من احلياة ،ولو لم يكن هناك منهج فكيف حيتكم قابيل وهابيل إىل اهلل

سبحانه وتعاىل" .54البن أثري رأي حيث يقول" :وكان آدم مع ما أعطاه اهلل تعاىل من ملك األرض نبي ًا ورسوالً إىل ولده ،وأنزل
اهلل عليه إحدى وعشر ين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جربائيل" .55واستنادا هلذا الرأي قال تعاىل" :وإن من أمة إال خال فيها

نذير" .56وبا لطبع أوالد آدم أمة تتطلب رسالة ربانية ومنهج ًا رباني ًا يسريون عليه ،وأحرى الناس أن يكون مرسال ً هلم هو
آدم عليه السالم ،حيث خلقه اهلل بيده ،كان أبو البشر ،ونفخ فيه من روحه ،أسكنه جناته ،لذا املرشح الوحيد للرسالة.

وعن مقدار عمر آدم فقال ابن األثري" :وعىل رواية أيب هر يرة اليت فيها أن آدم وهب داود من عمره ستني عام ًا ولم

يكن كثري اختالف بني احلديثني وما يف التوارة من أن عمره كان تسعمائة وثالثني سنة".57

بالسنبة إىل وفاة وتكفني آدم ،عن مسرة بن جندب عن النبي (ص) قال" :ملا تويف آدم غسلته املالئكة باملاء وترث،

وأحلدوا له ،وقالو هذه سنة آدم يف ولده ،قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ولم َيرجاه" .58وعن موضع دفن آدم فهناك عدة
أقوال من أمهها :أنه تويف مبكة ،عندما كان يف موسم احلج كان معه ولده شيث فدفنه يف جبل أيب قبيس.59
خلق آدم وحواء حسب سفر التكو ين:

ذكرت يف سفر التكو ين روايتان منفصلتان لقصة خلق "آدم" أول خلق اهلل ،القصة األوىل تروي أن اخللق تم يف

ستة أيام ،ثم خلق اإلنسان يف اليوم السادس أي بعد إكمال خلق الكون كله ،والرواية الثانية تروي بأن اإلنسان خلق
أوال ً ثم خلقت اجلنة وإسكن فيها.يشرح الكتاب املقدس عن خلق آدم بقوهلم" :إن اإلنسان خلق عىل صوة اهلل من وجوه"

60

حسب القصة األوىل خلق آدم عىل صورة اهلل كمثاله ،ورد يف اإلصحاح األول من سفر التكو ين أن اهلل خلق

اإلنسان األول عىل صورته كمثاله" :وقال اهلل لنصنع اإلنسان عىل صورتنا كمثالنا ،وليتسلط عىل مسك البحر وطريالسماء

والبهائم ومجيع وحوش األرض وكل ما يدب عىل األرض ،فخلق اهلل اإلنسان عىل صورة اهلل تم خلق البشر ،ذكر ًا وأنثى خلقهم،

وباركهم اهلل فقال هلم" :أنوا وأكثروا واملؤوا األرض وأخضعوها وتسلطوا عىل مسك البحر وعىل طري السماء وعىل كل حيوان
يدب عىل األرض".61يعين ذلك أن اهلل خلق اإلنسان عىل صورته كمثاله؟ فنسئل هل تفرق الصورة واملثال؟ لكي جنيب عىل
هذا السؤال نراجع تفاسري العهد القديم شرح سفر التكو ين.

بعدما خلق اهلل الكائنات يف اليوم السادس ،خلق أعظم كائن عىل األرض وهو اإلنسان يعين ذلك أنه أوجده من

العدم و ليس يعترب تطور تلقائي من احليوانات للبشر ،وميزه عىل مجيع اخلالئق حيث نفخ فيه الروح ليصري عىل صورة اهلل ومنحه

القيادة والتسلط عىل مجيع املخلوقات األخرى .62ينقل ماكنتوش وزمالؤه يف سفر التكو ين" :هكذا املقصود يف كون البشر

حيث خلقهم اهلل عىل صورته تعاىل ،وهو أهنم ميثلون سلطانة عىل األرض وأن اإلنسان وحده قد أعىط اإلمتياز أن ميثل
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اهلل عىل األرض" .63لقد ذكرت حواء يف الكتاب املقدس يف العهد القديم مرتني يف سفر التكو ين" :ودعا آدم اسم امراته حواء

ألهنا أم لكل حي" ،64ويف موقع آخر ذكر سفر التكو ين" :وعرف آدم وحواء امرأته فحبلت وولدت قايني".65

يشرح الكتاب املقدس" :لقد شاء اهلل أن يقدم لإلنسانية ويهب الزمالة ومنحة الرفقة وفرحة الشركةِ ،بيث ال

يكون وحده يف عزلة ووحشة ،فلم ينتظر الرب اإلله آدم ينام من تلقاء نفسه ويف أثناء نومه الطبيعي جيري هذه العملية

اجلراحية ،وإمنا أرسل نوما غري طبيعي ،أوقع الرب اإلله سبات ًا ،وخرجت املرأة اليت أحضرها الرب اإلله آلدم".66

"فلم يأخذ اهلل الضلع من رأس الرجل لكيال تسود امرأته عليها ولم يأخذه من رجله لكيال ً يدوسها هو ،بل أخذها من

جنبه لكي تقف جبانبه وتعينه" .67والعهد اجلديد يذكر اسم حواء يف رسالة بولس الثانية إىل كورنثوس" :ولكنين أخاف أنه كما
خدعت احلية حواء مبكرها تفسد أذهانكم عن البساطة اليت يف املسيح" .68و يفسر النص يف تفسري السنن التقويم بقول" :لنعمل
اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا" .ويقصد بذلك ليس الصورة اجلسدية بل الصورة العقلية والروحية وإمنا منحه اهلل اجلسد ليتسلط

عىل احليوانات ويتحكم يف الطبيعة ،وعىل صورته أي ذو عقل وشعور وله إرادة وإختيار يف التصرفات".

أهل الكتاب واليهود ليس عندهم ما يشري إىل سجود املالئكة ال من قريب والبعيد .يشرح الكتاب املقدس "هذا

حتديد ملوقع اجلنة فإن عدن هي املنطقة أما اجلنة يف املكان املختار ليس يف الغرب واليف الوسط بل شرقا و ليس يف وسع أحد
أن حيدد بالدقة موقعها فلقد ساءت حكمة اهلل أن حتجب عنا مثل هذه التفصيالت" .69إذن سفر التكو ين حدثنا عن "جنة

عدن" حيث يقول" :وغرس الرب اإلله جنة يف عدن شرق ًا ،ووضع هناك آدم الذي جبله ،وأنبت الرب اإلله من األرض كل
شجرة حسنة املظهر ،وطيبة املأكل ،وكانت شجرة احلياة وشجرة معرفة اخلري والشر يف وسط اجلنة ،كان َيرج من عدن هنر

فيس ىق اجلنة ،وأخذ الرب اإلله آدم وأسكنه يف جنة عدن ليفلحها وحيرسها" .70وورد يف قاموس الكتاب املقدس" :عدن" اسم
عربي يعين "البهجة" والغالبية يعتقدون أن كلمة عدن اسم علم لكنه اشتق من السومرية "عدين" أي سهل منسبط".71

عند اإلطالع عىل تفسري شرح الكتاب املقدس ،وجدناهم يناقضون أنفسهم ،فتارة يتحدث عن شجرتني حمرمتني،

وتارة عن شجرة واحدة ،فها هو أحد املفسر ين للكتاب املقدس ماكمنتوش يقول" :وضع الرب اإلله شجرة احلياة وشجرة
املعرفة للخري والشر وقد وضع اإلنسان يف اجلنة ليقيم فيها وصية واحدة امتحان لألمانة والوالية".72

توبة آدم لم تشر هلا كتب أهل الكتاب ال من قريب وال من بعيد ،بل جندها تتحدث عنه كمذنب أذنب عن عمد بعد

أن أغوته حواء ولم يعرتف بالذنب ولذا ال جند إثباتا لتوبته ،ولم يستغفر من اهلل .يقول القسيس وليم مسيث "يا أسفي عىل أنه

لم تثبت توبته وعىل أنه ما استغفر اهلل لذنبه مرة واحدة أيضا" .73العهد اجلديد لم يصرح كذلك بالتوبة بل صرح ببقاء املعصية
حيث جند يف رسالة بولس "من أجل ذلك كأمنا بإنسان واحد دخلت اخلطيئة إىل العالم وباخلطيئة انتقل إىل املوت".74
نبوة آدم لدى أهل الكتاب:

أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بنبوة آدم عليه السالم .النصارى حسب الكاتب ج أ و ليمسن يف كتابه تفسري
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أصول اإلميان "وبعبارة أخرى إن آدم قبل أن َيىطء كان نبي ًا يف أمسى معین النبوة ،ألن النبي هو من يستطيع أن يرى

احلق اإلهلي" .75وعن عمر آدم فأن ما جاء يف الكتاب املقدس وهو معتقد كل من اليهود والنصارى فقد جاء يف سفر التكو ين:
"فكانت كل أيام آدم اليت عاشها تسع مائة وثالثني سنة ومات".

76

موضع دفن آدم لدى أهل الكتاب ،فقد ذكروا ملكان الدفن عدة مواضع حيث يقال :إنه دفن يف حربون كما جاء يف

سفر يشوع" :واسم حربون قبال قرية أربع الرجل األعظم يف العناقيني".77
خلق آدم وحواء حسب اليهودية:

هناك روايتان خمتلفتان ألول زوج بشري يف الديانة اليهودية .األول حسب وثيقة اجلهوة والثاين وثيقة الرمز

السري.يقال كيف شكل اهلل إنسا ًنا من تراب األرض ،وأعطاه احلياة من خالل نفخ نفس احلياة يف أنفه ،ووضعه يف البستان الذي

كان سيُّزرعه و لكن ال ينبغي أن يأكل الثمر من الشجرة املعرفة .78اليهود هلم نظرة عنصرية متعصبة لنفخ الروح ،إذ إهنم
يعتربون أنفسهم فوق البشر ،ويعتقدون بأن أرواحهم ختتلف عن أرواح الناس ،ينقل الشيخ حسن خالد" :أما نظرهتم إىل
األرواح فتختلف باختالف أصحابها ،فإن كان يهودي ًا فروحه متميزة عن أرواح الناس ،وذلك ألهنا جزء من اهلل تعاىل،

ولذلك فهي عزيزة عليه ،وإن لم يكن يهودي ًا فروحه روح شيطانية وشبيهة بأرواح احليوانات".79

احليوانات ُّخلقت من رفقة الرجل ،لكن عندما رأى اهلل أن رفقة الرجل لم تكن كافية للرجل البشري ،خلق امرأة

من حلم وضلع الرجل لتكون رفيقة له .ثم أقنعت املرأة بأكل الثمرة املحرمة ،وشاركتها مع زوجها .وكان نتيجة هلذا
األكل ،أهنم اكتسبوا املعرفة ،وأصبحوا واعني جنسي ًا ،وميكنهم التمييز بني اخلري والشر .ومع ذلك  ،تم طردهم من احلديقة اليت

خلقوا بها ،واضطروا إىل العمل والكفاح ألجل البقاء عىل قيد احلياة ،وأصبحوا عرضة لأللم واملوت،وكانوا عىل عداوة مع األحياء.

تقول وثيقة الشفرة الكهنوتية أنه بعد أن خلق اهلل النباتات واحليوانات .خلق اإلنسان ،ذكورا وأنثى ،عىل صورته ،للسيطرة
عىل احليوان وألجل احلصول عىل الغطاء النبايت لقوهتم.

أمر اهلل الزوج األول لزيادة ومضاعفة عددهم وذلك بإجناب ثم ولد هلم سيث كأول أبناء وبنات بشر والذين احندرت

منهم أعراق البشرية.80لوحظت روايتان خمتلفتان عن خلق آدم وحواء يف اليهودية حيث األوىل تقول الرواية األوىل أن
اهلل خلقهم ذك ًرا وأنثى وهو ما فسره العلماء الناقدون عىل أنه خلق متزامن ،بينما تقول الرواية الثانية أن اهلل خلق حواء من
وحيدا .حلل هذا التناقض ،اعترب حاخامات العصور الوسىط أن حواء وزوجته آدم الشخص األول
ضلع آدم ألن آدم كان
ً

كانتا شخصيتني خمتلفتني.

قال هذا التقليد احلاخا مي املحفوظ يف املدراش أن املرأة األوىل رفضت أن تأخذ موقف اخلضوع آلدم يف اجلنس،

ثم هربت منه تم التعرف عىل هذه املرأة األوىل يف املدراش عىل أهنا ليليث ،شخصية تم تصو يرها عىل أهنا شيطان ليلي ،ويقال

أن ليليث هي أم الشياطني.81
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يذكر سفر التكو ين ثالثة أمساء فقط ألبناء آدم (قايني وهابيل وسيث) .عىل الرغم من أنه ينص عىل وجود أبناء وبنات

أيضا تشكل قصة آدم وحواء أساس لعقيدة اخلطيئة األصلية.
آخر ين ً
النبوة آلدم عند اليهود:

ابن كمونه اليهودي يف كتابه تنقيح األِباث للملل الثالث" :إن األمر اإلهلي اتصل أوال بآدم عليه السالم فكان

نبي ًا" .82وكذلك اليهود يؤمنون بعصمة آدم ألن األنبياء مجيعهم وقعوا يف اخلطيئة واملعاصي والذنوب ،بل أصبحوا قادهتا

ومروجون .ولم يشر كتب اليهودي لتوبة آدم وال استغفاره حىت أواخر حياته ،فآدم يف نظرهم ليس معصوما ،بل قد وقع يف
املعصية عن بصرية ،بل وصفوا أنبياءهم و قد وصفوا آدم بأفظع األلفاظ وأخس األوصاف حىت يرى القاري إىل أي مدى وصل بهم

التحريف والتزو ير عىل أشرف خلق اهلل .اليهود يعتقدون بأن آدم عليه السالم دفن يف أورشليم وقيل إنه دفن يف اجللجة وهذا

معتقد النصاري حسب كتبهم وهو املكان الذي كفر فيه املسيح عن خطيئة آدم ،أي موضع اجللجلة.
أوجه التشابه يف قصة آدم بني األديان السماوية:

التشابه بني القصص قليل حيث بعض النقاط جندها متشابهة بني الكتب السماوية الثالثة:

خلق آدم من تراب:

يف القرآن الكريم :اآليات حتدثت عن قصة آدم الجند لفظ الرتاب ،لكن جنده يف آيات أخرى حيث قال تعاىل" :إن

مثل عيىس عند اهلل كمثل آدم ،خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" .83وأما قصة آدم فقد ذكر فيها الطني يف سورة ص" :إذ قال

ربك للمالئكة إين خا لق بشر ًا من طني" ،84جاء يف سورة احلجر "وإذ قال ربك للمالئكة إين خا لق بشر ًا من صلصال من محأ

مسنون" .85قال تعاىل" :خلق اإلنسان من صلصال كالفخار" .86إذن ال جند تعارض بني اآليات القرآنية فهي تتحدث عن

مراحل خلق آدم فهو من تراب والرتاب مع املاء يصبح طين ًا ،والطني هو الذي يرتك فرتة من الزمان يننت و يصبح محأ لكي جيف

ويصري صلصا الً .جاء عىل لسان إبليس" :قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني" .87وجاء يف موضع آخر "قال أنا خري منه

خلقتين من نار وخلقته من طني" .88وجاء يف التوراة "وجبل الرب اإلله آدم ترابا من األرض ونفخ يف أنفه نسمة حياة فصار نفسا
حية" .89لم يرد ذكر الطني أو احلمأ أو الصلصال يف التوراة.
إباحة األكل من شجر اجلنة ما عدا شجرة واحدة:

يف القرآن الكريم" :وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغداً حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة

فتكونا من الظاملني" .90وجاء يف سورة البقرة" :يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظاملني".91

األمساء اليت لقنت آلدم:

لم حيدد القرآن األمساء اليت لقنها آلدم ،حيث جند يف رواية أنس بن مالك عن رسول اهلل (ص) قال" :فيأتون آدم
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فيقولون :يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك اهلل بيده ،وأسجد لك مالئكته ،وعلمك أمساء كل شيء اشفع لنا إىل ربك .92"...لكن
التوارة ذكرت األمساء كانت لكائنات حية فقط ،وأن هذه الطيور واحليوانات خلقت بعد آدم.
اخلامتة و النتائج :

لقد تناول البحث قصة آدم عليه السالم يف الديانات السماوية حسب معتقدات النصارى واليهود والقرآن الكريم.

واستنتج من البحث:

آدم وحواء وقصتهم هلا أمهية يف مجيع األديان ا لسماوية من كوهنا بداية اخلليقة .آدم كان أول بشر يف الدنيا ومنه

خلقت زوجته ،فإليه ينتمي البشر.

لقـــد كـــرم اهلل آدم ،خلقـــه بيــــده ونفـــخ فيـــه مــــن روحـــه وســـجدت لـــه املالئكــــة وكـــان هـــذا التكــــريم

آلدم واجلنس البشري.

هناك بعض األحداث تتفق عليها الكتب السماوية وبعضها ختتلف املتفق عليها خلق آدم من طني ،أما املحادثة مع اهلل

وسجود املالئكة له وامتناع إبليس وتوبة آدم فانفرد بها القرآن الكريم ،وبعض األحداث ذكرت يف الكتب املقدسة دون
القرآن مثل األهنار اليت تسقي اجلنة وعدن ،واالختالف يف وسوسة إبليس آلدم ووسوسة احلية حلواء ،نرجح ذلك ملا أصاب

الكتب املقدسة من التحريف والتبديل .لقد بذلت قصارا جهدي لكن ميكن أنين لم أويف البحث حقه.
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